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Seminário: Economia circular e transição para uma economia de baixo carbono 



A MUSAMI… 

É uma empresa intermunicipal que gere os 
resíduos urbanos e industriais não perigosos da 

ilha de São Miguel 



O que é a economia circular? 

Um modelo económico reorganizado 
focado na coordenação dos sistemas 
de produção e consumo em circuitos 
fechados 

Economia Circular é um conceito estratégico 
que assenta na redução, reutilização, 
recuperação e reciclagem de materiais e 
energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida 
da economia linear, por novos fluxos circulares 
de reutilização, restauração e  renovação, num 
processo integrado, a economia circular é vista 
como um elemento chave para promover a 
dissociação entre o crescimento económico e o 
aumento no consumo de recursos, relação até 
aqui vista como inexorável. 



Reduzir o impacto do consumo de 
bens e serviços no planeta 

Sustentabilidade 

 
Ambiental 

Social Económica 



Reduzir a utilização dos recursos Naturais: 

Matérias Primas 

Energia 

Água  
 

Promover: 

Sustentabilidade Energética 

Qualidade dos recursos hídricos 

Reutilização da água 

Redução da incorporação de recursos naturais primários 
por substituição dos reciclados 

Redução da perigosidade incorporada nos produtos 

 



Abordagem a Evitar 

Utilização de 
Recursos Naturais 

Acumulação de 
resíduos 

Deposição de resíduos 

Elevada substituição – Economia de escala – depreciação rápida e 

substituição; 

Baixa “reparabilidade” – Ciclo de vida curto; 

Com o mercado estabilizado a industria só cresce, reduzindo a vida 

útil dos produtos. 

Produção  Uso  Rejeição 

A vida do produto é igual à vida da componente menos duradoura 

 



Abordagem tradicional do alongamento 
do ciclo de vida 

Utilização de 
Recursos Naturais 
reduzida a metade 

Redução a metade 
dos resíduos 

Um incremento na qualidade dos bens pode duplicar a sua 

vida útil; 

A reciclagem contribuí para reduzir a pressão sobre os recursos 

naturais; 

Novas oportunidades de negócio prevendo a “reparabilidade”. 

Produção  
Duplicação da 

vida do produto 
Rejeição 



O que irá permitir a Economia circular? 

Conceber produtos com qualidade que permite maior durabilidade; 

Criar mecanismos para reintrodução no mercado de artigos usados; 

Criar processos de assistência além garantia para manter as 

funcionalidades do produto; 

Criar empresas especializadas no reconhecimento de bens. 



Na MUSAMI o que fazemos? 









Economia circular…MUSAMI 

Encaminhamento correto dos resíduos para valorização; 

Aproveitamento energético do Biogás para produção de energia e 

minimização da emissão de poluentes; 

Aproveitamento de águas pluviais para lavagens; 

Produção de substrato orgânico (SO-MUSAMI). 

 



Porquê separar? 

- Economia de energia; 
- Poupança de matérias-primas; 
- Redução da quantidade de resíduos;  
     nos Aterros Sanitários; 
- Redução da poluição atmosférica. 



Obrigada! 
cteves@musami.pt  
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